
Εὐαγγέλιον Ἰούδα

Jeesus unenäotõlgendajana

1970.aastatel  leiti  El  Minyan lähedalt   Egiptuses  kolm  koptikeelset  kirjarulli  (Codex 

Tchacos),  teiste  seas  sai  kaasajale  ilmseks  Juuda  evangeelium.  Lisaks  neljale 

kanoonilisele evangeeliumile on tuntud veel vähemalt 16 apokrüüfilist evangeeliumi (see 

nimekiri võib olla, sõltuvalt tunnusest, kordades pikem). Juuda evangeelium kuulub kõrvuti 

Filippose, Tooma ja Maarja Magdaleena evangeeliumiga nn gnostilisse pärandisse.

2006.aastal  andis  National  Geographic  Society välja  ingliskeelse  tõlke,  sellele  on 

järgenud teised tõlked suurematesse keeltesse. Alljärgnevalt on äratoodud märkmed, mille 

puhul  ei  kinnitu  nagu  olemasolev  tekst  sisaldab  Prohveti  käsku  Juudale  ta  ära  anda. 

Ilmnev ei ole vastuolus kanooniliste evangeeliumitega, mille kohaselt Jeshuale oli selge nii 

riski aste, lõpp kui reetja.

Jeshua unetõlgendajana

Apostlid nägid   visio’  t unes:   Me nägime suurt maja, suure altariga ja 12 meest, preestrid, ja  

võtavad vastu ohverdusi, ent meie ootasime. 

Jeshua: Millised olid preestrid?

Vastus:  Mõned ohverdasid omaenda lapsi, teised naisi, kiituses ja alandlikkuses, mõned  

magasid meestega, mõned on seotud tapmistega, mõned sooritavad suure arvu patte ja  

ebaseaduslikke tegusid. Ja mehed, kes seisid altari ees, kõnelesid sinu nimel, ja kõigis  

nende puudustes ohverdus viidi lõpuni.

Jeshua annab allegoorilise tõlgenduse (tavapärane unesümboolika tõlgendus).

Jeshua  :    Milleks muretseda? Need mehed on tähtede põlvkond läbi põlvkondade,  

kes  on  istutanud  viljatuid  puid  minu  nimel,  häbiväärsel  viisil.  Ohverduste 

vastuvõtjad olete teie, apostlid, altar on Jumal, keda teenite, ja 12 meest olete teie.  

Kari, keda ohverdatakse, on rahvad, keda eksitatakse altari ees....  nad kasutavad 

minu nime, sellisel viisil, aga vagade põlvkond jääb sellele truuks. Pärast seda teine 

mees tõuseb, liiderdaja, tema järel lastetapja, meestemagataja, need, kes hoiduvad  

ja  ülejäänud saastunud inimesed,  seadusetusest  ja  eksijate hulgast,  kes ütlevad  

“Me  oleme  nagu  inglid”  –  need  on  tähed,  kes  viivad  kõik  selle  lõpuni.  Sest 
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inimsoole on öeldud – “vaata, Jumal on saanud sinu ohverduse preestri käest!“. 

Ent universumi Isand on Käsk (Logos) – viimsel päeval seatakse nad häbisse. 

Allpoolne näib viitavat, et jõupingutused ohverdamisse ei aita, sellest ei piisa.

Jeshua nimetab Juudast 13.vaimuks

Juudase    visio  :  12 teist pildusid mind kividega (apostlite arv?). Ja ma tulin samuti kohta,  

sinu  järel.  Nägin  maja  ja  minu silmad ei  suutnud haarata  selle  kogu.  Suur  rahvahulk 

ümbritses seda.

Jeshua tõlgendus: Juudas, sinu täht on sind segadusse viinud! Mitte ükski surelik ei  

ole väärt sisenema majja, mida sa nägid, sest see koht on reserveeritud Püha jaoks.  

Ei päike ega kuu valitse seal, ei päev ega öö, vaid püha tahe, igavikulises pühade  

inglite  riigis.  Ma  olen  sulle  seletanud  kuningriigi  saladusi  ja  õpetanud  tähtede  

eksimustest.

Juudas: Miks ma saan selle osaliseks?

Jeshua: Sinust  saab 13.  ja  järgnevad põlvkonnad neavad sind – ent  sa valitsed 

nende üle.  Viimastel  päevadel  nad neavad sinu siirdumist  pühade hulka.  Vaimu,  

mida  ükski  inimpõlv  ei  ole  näinud.  Ükski  ingel  pole  näinud,  südamemõte  pole  

haaranud, kunagi pole nimetatud ühegi nimega.

Kirjandus

Évangile de Judas: http://www.coptica.ch/EvJudas-tra.pdf
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